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امللخص
تعد الرقابة القضائية على أعمال هيئات الضبط االقتصادي من أهم املهام املنوطة ابجلهات القضائية،نظرا
ملا هلا من أمهية يف جمال املنافسة ،مادام من يباشرها ويتوالها يتمتع ابحلياد واالستقالل احلقيقي عن أطراف النزاع
وميتلك الدراية واملقدرة القانونية للفصل والرقابة وفرض اجلزاء ،وإجبار جل اهليئات املتدخلة على احرتام كافة
القوانني يف الدولة والسري وفق ما يقتضي القانون والعمل يف دائرته وعدم خمالفة أحكامه .هلذا فإن املشرع وضع
قرارات جملس املنافسة حتت املراقبة القضائية درءا ألي جتاوز والذي قد يضر ابملصاحل واحلقوق اخلاصة ابألفراد،كما
قد يضر ابملصلحة العامة للدولة ككل،لذلك قد رتب املشرع اجلزائري ضمن النصوص املتعلقة بقانون املنافسة
إمكانية الطعن يف القرارات الصادرة من جملس املنافسة.
كلمات مفتاحية :جملس املنافسة ،رقابة ،قضاء ،جملس الدولة ،طعن ،قرارات.
Abstract :
Judicial control over the work of economic control bodies is one of the
most important tasks entrusted to the judicial authorities, given their importance
in the field of competition, as long as the one who undertakes and handles them
enjoys impartiality and true independence from the parties to the conflict and
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possesses the know-how and the legal capacity to separate, monitor and impose
penalties, and force most of the intervening bodies to respect All laws in the
state, to operate in accordance with the requirements of the law, to work within
its jurisdiction, and not to violate its provisions. For this reason, the legislator
put the decisions of the Competition Council under judicial supervision in order
to ward off any transgression that may harm the interests and rights of
individuals, as well as the general interest of the state as a whole. Therefore, the
Algerian legislator has arranged within the texts related to the competition law
the possibility of appealing the decisions issued by the Competition Council.
Key words :Competition Council, control, judiciary, State Council, appeal,
decisions.
Résumé :
Le contrôle judiciaire des travaux des organes de contrôle économique est
l'une des missions les plus importantes confiées aux autorités judiciaires, compte
tenu de leur importance dans le domaine de la concurrence, pour autant que
celui qui les entreprend et les gère bénéficie d'une impartialité et d'une véritable
indépendance vis-à-vis des parties à le conflit et possède le savoir-faire et la
capacité juridique de séparation, de surveillance et d'imposition de sanctions, et
obligeant la plupart des organes d'intervention à respecter toutes les lois de
l'État, à opérer conformément aux exigences de la loi, à travailler dans le sa
compétence et de ne pas enfreindre ses dispositions. A ce titre, le législateur a
placé les décisions du Conseil de la concurrence sous contrôle judiciaire pour
conjurer toute transgression pouvant porter atteinte aux intérêts et aux droits des
individus, et pouvant porter atteinte à l'intérêt général de l'Etat dans son
ensemble. a aménagé dans le cadre des textes relatifs au droit de la concurrence
la possibilité de faire appel des décisions rendues par le Conseil de la
concurrence.
Mots clés:Competition Council, control, decisions, State Council, appeal,
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مقدمة:
يف حماولة للحفاظ على املناخ التنافسي من املمارسات املقيدة للمنافسة من تعسف يف وضعية اهليمنة أو
التبعية االقتصادية واالتفاقات احملظورة والتجميعات االقتصادية ،القائم بني املؤسسات االقتصادية ،مت إنشاء جهاز
متخصص عرف مبجلس املنافسة بصفته سلطة ضبط مستقلة وأوكل له املشرع مهمة ضبط املنافسة ،ويعمل هذا
األخري يف إطار ممارسته لصالحياته التنازعية ،على مراقبة وقمع ومعاقبة اجلرائم املاسة ابملنافسة ،نظرا ملا يتمتع به
من امتيازات السلطة العامة ،وعليه يضمن حتقيق التوازن والسري احلسن للنشاط االقتصادي.
إذ أفرز االهتمام حبماية املنافسة ونظام السوق احلر أمناطا من اجلرائم واملخالفات حيث حرص املشرع
اجلزائري على متابعتها واملعاقبة عليها ،ومت فرض ووضع آليات حلماية املنافسة من السلوكيات اليت من شأهنا
املساس مبصلحة املؤسسات االقتصادية واملستهلك ،وذلك حفاظا على النظام العام االقتصادي ،ويظهر ذلك من
خالل حظر بعض املمارسات اليت من شأهنا تقييد وعرقلة حركة املنافسة احلرة ،فاختصاص تطبيق قانون املنافسة
ومحايتها منوط مبجلس املنافسة كونه يتمتع جبملة من السلطات كإصدار األوامر وتوقيع اجلزاءات املالية واختاذ
ا إلجراءات التحفظية والفصل يف دعاوى املمارسات املقيدة للمنافسة ،إال أن للقضاء دور هام يف رقابة جملس
املنافسة الذي يتقاسم معه مهمة السهر على محاية املنافسة ،فال ميكن إلغاء أو إبعاد القاضي يف تطبيق قانون
املنافسة.
أتسيسا ملا سبق ،نطرح إشكالية هذه املداخلة يف السؤال اجلوهري التايل :ما مدى فعالية الرقابة القضائية
على أعمال جملس املنافسة يف التشريع اجلزائري ؟
املطلب األول :اختصاص جملس قضاء اجلزائر ابلنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة
إن اختصاص القاضي العادي ابلنظر والفصل يف املنازعات املرفوعة ضد قرارات جملس املنافسة ال ميثل
ظاهرة طبيعية.كون مبدأ الفصل بني اهليئات اإلدارية واهليئات العادية من شأنه أن يعزز االزدواجية القضائية،
فاإلدارة هلا قاضي خاص هبا واملتمثل يف القاضي اإلداري.لكن يف حاالت استثنائية ميكن أن يكون القاضي
العادي خمتصا ابلفصل يف منازعات قرارات جملس املنافسة اليت هي منازعات إدارية.1
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حيث سيتم يف هذا املطلب دراسة أساس اختصاص الغرفة التجارية ابلطعون املرفوعة ضد قرارات جملس
املنافسة (الفرع األول) كما سيتم دراسة شروط وإجراءات الطعن أمام الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ضد
قرارات جملس املنافسة (الفرع الثاين).
الفرع األول :أساس اختصاص الغرفة التجارية ابلطعون املرفوعة ضد قرارات جملس املنافسة
ابلرجوع إىل نص املادة  36من األمر  26/26املتعلق ابملنافسة ،يظهر أن املشرع قصر االستثناء على
القرارات الصادرة على اجمللس املتعلقة ابملمارسات املقيدة للمنافسة فقط،تلك اليت وضع هلا فصال مستقال،مميزا
إايها عن التجميع االقتصادي الذي خصص له الفصل الثالث،مبفهوم املخالفة إن القرارات اليت ليس هلا عالقة
ابملمارسات املقيدة للمنافسة ال ختضع جمللس قضاء اجلزائر.2
من هنا يتبني لنا أن القرارات القابلة للطعن أمام جملس قضاء اجلزائر هي قرار الرتخيص ابملمارسات
احملضورة املنصوص عليها يف نص املادة  20واملادة  20فقرة  2من األمر ،263/26كذلك األوامر املعللة لوضع
حد للممارسات املقيدة للمنافسة (املادة  ،)54القرارات املتضمنة التدابري املؤقتة ذات الطابع االستعجايل (املادة
 )53قرارات فرض العقوابت املالية ضد املرتكبني للممارسات املقيدة للمنافسة (املادة  43و ،)45الغرامات
التهديدية (املادة )40كذلك قرارات اإلعفاء من العقوبة (املادة ) 32وأيضا قرارات عدم قبول اإلخطار لعدم
االختصاص أو لعدم التأسيس أو للتقادم.4....
أوال :مبدأ حسن سري العدالة كمربر لنقل االختصاص القضائي
ختضع جل قرارات جملس املنافسة املرتبطة ابملمارسات املقيدة للمنافسة الختصاص قاضي الغرفة التجارية
جمللس قضاء اجلزائر ،وهذا ما يطرح إشكال حول كيفية القبول ابلطعن يف قرارات سلطة إدارية أمام جهة قضائية
تنتمي إىل القانون اخلاص وليس العام ،5خصوصا أن النظام القضائي اجلزائري يقوم على أساس ازدواجية القضاء.
كون بعض منازعات جملس املنافسة تدخل يف اختصاص القضاء العادي والبعض اآلخر يف اختصاص
القضاء اإلداري ،قد يؤدي إىل تضارب وتناقص يف تطبيق أحكام قانون املنافسة وإىل تفاوت يف تفسري نصوصه.
لذلك يؤيد أغلب الفقه مبدأ حسن سري العدالة ،والذي مفاده أن ختتص بتلك املنازعات جهة قضائية واحدة
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ختضع إلشراف ورقابة جهة عليا واحدة .وهذا يف حد ذاته يؤدي إىل منطق توحيد تفسري تطبيق نصوص قانون
املنافسة من جهة وتفادي تضارب األحكام من جهة أخرى.6
ويؤخذ مببدأ حسن سري العدالة يف احلاالت اليت ميكن أن ينتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي
خاص مبنازعات قضائية شىت اليت تتوزع وفقا لقواعد االختصاص املبدئي بني القضاء اإلداري والقضاء العادي.
ولكن من أجل حسن سري العدالة ميكن للمشرع استبعاد تطبيق هذا التوزيع التقليدي ،وذلك بتوحيد قواعد
االختصاص القضائي أمام اجلهة القضائية املعنية أصال ،وهو األمر الذي ينطبق علة منازعات قرارات جملس
املنافسة.7
إن إسناد مهمة الفصل يف قرارات جملس املنافسة الختصاص القاضي العادي يعترب األنسب .8ابعتبار أن
القضاة اإلداريني ليس هلم تكوين كاف عكس القضاة العاديني الذين عادة ما تعرض عليهم قضااي ختص اجلانب
االقتصادي.9
إن فكرة حسن سري العدالة هي بذلك مفهوم يشكل أساسا ألسلوب قانوين .فهمي تسمح إبضفاء
املشروعية على حالة استثنائية ،واليت جيب أن ينظر إليها كهدف على أساسه ميكن القبول بوجود بعض
االستثناءات عن املبادئ التقليدية.10
ومن هنا يتبني أن مبدأ حسن سري العدالة يعترب مبثابة ترخيص مت به تربير اختصاص القضاء العادي ابلنظر
يف املنازعات املرتتبة عن قرارات جملس املنافسة ،وذلك بتفضيله على مبدأ الفصل بني السلطات املكرس دستوراي
والذي يهدف لتوزيع االختصاص بني جهات القضاء العادي والقضاء اإلداري.11
اثنيا :مدى قبول التشريع اجلزائري بفكرة نقل االختصاص القضائي
إن املشرع اجلزائري مل يعرتف ابزدواجية اجلهة القضائية املختصة برقابة قرارات جملس املنافسة إال من خالل
صدور األمر رقم  26-26املتعلق ابملنافسة املعدل واملتمم ،حيث تنص املادة  36منه على أنه:
'' تكون قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملمارسات املقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام جملس قضاء
اجلزائر الذي يفصل يف املواد التجارية.12"...
كما أن املشرع اجلزائري يتمتع حبرية حتديد جمال اختصاص القاضي العادي والقاضي اإلداري ما دام أن
امل ؤسس الدستوري مل يقم بتحديدها .إذ اكتفى فقط بتبيان األسلوب القانوين الذي مبوجبه يتم حتديد اختصاص
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كل منهما وهذا عمال مبقتضيات نص املادة  346من الدستور اجلزائري.فما على املشرع اجلزائري إذن سوى
مراعاة واحرتام هذا األسلوب ال أكثر وال أقل.13
إن السياسة املتأرجحة للمشرع اجلزائري تكشف عن عدم ثبات اجتاهه وموقفه فيما خيص مسألة حتديد
القاضي املختص ابلنظر يف املنازعات الناشئة عن قرارات جملس املنافسة .حيث يعقد مرة االختصاص بشأهنا
للقضاء العادي مث يعود فيعهد به يف حاالت أخرى إىل القضاء اإلداري .وليست الغرابة هنا سببها عدم توحيد
االختصاص يف الطعون املوجهة ضد قرارات جملس املنافسة.14
وما يستنتج هبذا اخلصوص ،أنه إذا كان املشرع اجلزائري قد جاء بنص شاذ يف قانون املنافسة يؤكد فيه
اختصاص القضاء العادي ابلنظر يف قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملمارسات املقيدة للمنافسة ،فإنه يف جمال
احملروقات 15استبعد كلية اختصاص القاضي اإلداري ،وذلك نظرا لكونه مل يكيف سلطيت ضبط احملروقات بوصف
سلطة إدارية .حيث أسند جزءا من منازعتهما للتحكيم التجاري الدويل وجزءا آخر لرقابة القضاء العادي .وهبذا
يعترب قانون املنافسة وقانون احملروقات استثناءين أتى هبما املشرع اجلزائري.16
الفرع الثاين :شروط وإجراءات الطعن أمام الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ضد قرارات اجمللس
سيتم من خالل هذا الفرع دراسة كل من القرارات القابلة للطعن(أوال) واألشخاص املؤهلة ملباشرة حق
الطعن أمام جملس قضاء اجلزائر(اثنيا)،كما سيتم دراسة ميعاد وآجال الطعن (اثلثا) والشروط اإلجرائية للطعن
(رابعا).
أوال:القرارات القابلة للطعن
بناء على نص املادة  36من األمر  26/26املتعلق ابملنافسة السالفة الذكر ،فان القرارات اليت يتخذها
جملس املنافسة يف إطار املمارسات املقيدة للمنافسة وابخلصوص القرارات التنازعية اليت تصدر عنه لتمتعه
ابختصاصه الضبطي ،وهي اليت ميكن أن تكون موضوعا للطعن أمام الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ،ومن
ضمن هاته القرارات جند التدابري املؤقتة ،األوامر والعقوابت املالية،17يف حني تستثىن تلك القرارات املتعلقة
ابلتجميعات واليت منح املشرع اجلزائري اختصاص الفصل فيها جمللس الدولة.18
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اثنياً :األشخاص املؤهلة ملباشرة حق الطعن أمام جملس قضاء اجلزائر
يتمثل األشخاص املخولة هلم قانوان احلق يف تقدمي الطعن أمام جملس قضاء اجلزائر يف:
-0أطراف القضية
ويقصد أبطراف القضية األشخاص املعنيون مبوضوع املنازعة بصفة مباشرة ،والذين هلم مصلحة يف طلب
اإللغاء أو تعديل قرار جملس املنافسة الذي تسبب يف إحلاق الضرر هبم.حيث خيتلف هؤالء األشخاص ابختالف
طبيعة القرار موضوع الطعن سواء كانوا معنيني ابلعقوابت يف حالة إقرار عقوابت إدارية أو إن كانوا معنيون بتدابري
وقائية أو كانوا متضررين من قرار رفض اإلخطار.19
-3الوزير املكلف ابلتجارة
إن وزير التجارة يتمتع أيضا حبق الطعن يف قرارات جملس املنافسة ،إىل جانب ختويله صالحية إخطار
جملس املنافسة.20
-2املتدخلون اإلنضماميون
طبقا لنص املادة  30من األمر  26-26املتعلق ابملنافسة املعدل واملتمم ،21فإنه ميكن لكل شخص
تضرر جراء القرارات الصادرة عن جملس املنافسة ولو مل يكن طرفا يف القضية ،أن يطعن فيها وذلك يف أي مرحلة
كانت عليها القضية ،وهو ما أشارت إليه أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.22
فاملشرع اجلزائري مل يقم ابستبعاد بعض األشخاص من املشاركة يف الطعن ،واليت يرى إمكانية تضررها
نتيجة الطعن ضد قرارات جملس املنافسة ،وذلك من خالل ختويلها صالحية التدخل يف الدعوى حسب ما
تقتضيه أحكام املادة  30املشار إليها أعاله ،سواء عن طريق التدخل اإلرادي أو اإلحلاق التلقائي .وخيضع هذا
التدخل لنفس الشروط واإلجراءات املتعلقة ابلطعن األصلي.23
اثلثا :آجال الطعن يف قرارات جملس املنافسة
إن املشرع اجلزائري مييز بني آجال الطعن يف قرارات جملس املنافسة أمام جملس قضاء اجلزائر الفاصل يف
املواد التجارية وذلك ابلنظر إىل طبيعتها،حيث يكون الطعن ضد القرارات املتعلقة ابلعقوابت املالية واألوامر
وإجراءات النشر يف أجل شهر واحد ابتداء من اتريخ استالم القرار بينما يتم الطعن يف القرارات اخلاصة ابلتدابري
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املؤقتة يف أجل  22يوما.24يف حالة عدم احرتام هذه اآلجال احملددة يف قانون املنافسة ،فإن مصري الطعن املرفوع
يكون الرد عليه بعدم القبول.
واهلدف من حتديد آجال قصرية السيما تلك ابإلجراءات املؤقتة ،هو ضمان فعالية قرارات جملس
املنافسة.25
رابعا :الشروط اإلجرائية للطعن
مبا أن الطعن يتعلق بقرار جملس املنافسة فإنه يستدعي حترير عريضة الطعن مع توضيح ذلك كما يتوجب
أن تكون العريضة مكتوبة مبينة ألوجه الطعن ،موقعة من حمام حمرتمة لشروط قبوهلا املذكورة يف املادة  34من قانون
اإلجراءات املدنية واإلدارية ،والبد من إرفاقها بقرار جملس املنافسة املطعون فيه ،تودع بعدد من النسخ لدى أمانة
ضبط اجمللس القضائي كي يتم تسجيلها وقيدها ,وبعد ذلك يقوم الطاعن بتبليغ املدعى عليهم بعريضة الطعن عن
طريق حمضر قضائي مع تكليفهم ابحلضور يف اجللسة احملددة.26
مث ترسل نسخة من العريضة إىل رئيس جملس املنافسة ووزير التجارة (عندما ال يكون هذا األخري طرفا)
طبقا للمادة  34من األمر  26-26مع حتديد املدة اليت يتوجب فيها على رئيس جملس املنافسة أبن يرسل ملف
القضية إىل اجمللس القضائي (املادة  34فقرة  22من األمر  )26-26مث يسهر املستشار املقرر على تبليغ كافة
املذكرات والواثئق املدعمة إىل كل أطراف الدعوى وأيضا تبليغها إىل رئيس جملس املنافسة ووزير التجارة عندما ال
يكون طرفا أصليا إلبداء مالحظاهتم ،27ويف حالة إبدائها كتابيا فيجب تبليغها إىل كل أطراف القضية طبقا ملبدأ
الوجاهية (املادة  33من األمر .)26-26
ولقد أجاز املشرع الطعن الفرعي أمام الغرفة التجارية ألنه أشار إليه بصفة غري مباشرة يف املادة  30الفقرة
( 2822يودع صاحب الطعن الرئيسي) فما دام أنه مت النص على صاحب الطعن األصلي فيوجد صاحب الطعن
الفرعي ،وألن املشرع أيضا أحال يف املادة  35إىل تطبيق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،وكمقارنة مع التشريع
اجلزائري فإن املشرع الفرنسي جييز للمدعى عليه رفع الطعن الفرعي بشرط قبول الطعن األصلي من حيث الشكل
وكذلك ال بد أن يسجل هذا الطعن الفرعي خالل شهر من استالم عريضة الطعن األصلي وذلك أمام كتابة
الضبط وتدفع رسوم التسجيل ويبلغ إىل األطراف األخرى.29
آليات الرقابة القضائية على أعمال جملس املنافسة
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املطلب الثاين :سلطات جملس قضاء اجلزائر وحدوده خبصوص الطعن يف قرارات جملس املنافسة
إن قاضي الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ،حينما يقوم ابلنظر يف مشروعية قرارات جملس املنافسة من
خالل فحصه ومراجعتها ملدى احرتامها للقواعد اإلجرائية واملوضوعية املقررة يف أحكام قانون املنافسة ،فإنه جيب
عليه اختاذ قرارات يف هذا الشأن واليت ختتلف بدورها تبعا للنتيجة املتوصل إليها بعد فحصه وتقديره ملشروعية هذه
القرارات اإلدارية ،غري أن قاضي الغرفة التجارية بوصفة قاضيا عاداي ينظر يف مسألة مشروعية قرارات جملس
املنافسة واليت هي قرارات ذات طبيعة إدارية.30
بناءا عليه سيتم يف هذا املطلب دراسة كل من سلطات جملس قضاء اجلزائر (الفرع األول) ،وحدود
سلطاته (الفرع الثاين).
الفرع األول :سلطات جملس قضاء اجلزائر للطعن يف قرارات جملس املنافسة
جمللس قضاء اجلزائر سلطات متنوعة و خمتلفة خبصوص الطعون يف قرارات جملس املنافسة وتتمثل هاته
السلطات يف :إلغاء قرار جملس املنافسة ،تعديله ،أتييده.
أوال:إلغاء قرار جملس املنافسة
إن قاضي الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ابعتباره قاضيا عاداي فهو ذو اختصاص واسع .إذ أنه إىل
جانب سلطته يف تعديل قرارات جملس املنافسة ،فإنه خمول أيضا قانوان إلعدام قراراته وذلك من خالل إبراز أوجه
املشروعية من عدمها ،شأنه شأن القاضي اإلداري الذي يتمتع هبذه السلطة كأصل وإن كانت ال متتد يده إىل
تعديل القرارات اإلدارية .31ومن هنا يتبني أن استعمال دعوى اإللغاء يؤدي إىل مهامجة وحماصرة قرارات جملس
املنافسة غري املشروعة ،وميكن األطراف املعنية من اللجوء للقضاء للمطالبة إبلغائها.32
يل قاضي الغرفة التجارية احلق يف إلغاء قرارات جملس املنافسة املطعون فيه يف حالة ما إذا كان يشوبه
عيب من عيوب املشروعية سواء من الناحية اإلجرائية أو املوضوعية ،والذي ال يكون بوسعه إصالحه أو تعديله
حبيث ال يبقى أمام القاضي سوى احلكم إبلغائه.33
اثنيا :تعديل قرار جملس املنافسة
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يعمل جملس قضاء اجلزائر الفاصل يف املواد التجارية ،يف تعديله لقرار جملس املنافسة املطعون فيه ،إبعادة
تقدير الوقائع واإلجراءات ،إلعادة تكييفها من جديد.
كما قد ميس التعديل ،قرار جملس املنافسة بتطبيق غرامات مالية أو إجراءات مؤقتة ،وذلك من خالل
األمر إبلغائه متاما أو تعديله إبجراءات أخرى غري اليت أمر هبا جملس املنافسة يف قراره املطعون فيه.34
اثلثا :أتييد قرار جملس املنافسة
إذا تبني للجهة القضائية املختصة ابلفصل يف الطعن أن القرار الصادر عن جملس املنافسة حمل الطعن قد
اختذ طبقا للق انون املعمول به ،وال يشوبه أي عيب من الناحية الشكلية أو املوضوعية جيعله قابال لإللغاء أو
التعديل ،فإهنا تصدر قرارا مؤيدا ملا أقره جملس املنافسة.35
وينبغي اإلشارة ،أنه سواء تعلق األمر ابإللغاء أو التعديل أو التأييد ،يلتزم جملس قضاء اجلزائر يف القرار
الصادر عنه يف الطعن مبا يلي:
_ أن يذكر يف قراره جمموعة من البياانت تضمنتها املادة  325من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري 36اليت
تنص على ما يلي:
'' تصدر أحكام اجمللس القضائي من ثالثة أعضاء ،ما مل ينص صراحة على خالف ذلك.
وحتمل نفس العنوان اليت تصدر به أحكام احملاكم ويذكر فيها:
 .3اسم ولقب األطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو حمل إقامتهم واحملامون عنهم.
 .2إذا تعلق األمر بشركة ،عنوان الشركة ونوعها ومقرها.
 .6تالوة التقرير.
 .5التأشري اإلمجايل على مجيع الواثئق املقدمة ،إن اقتضى األمر حماضر إلجراءات التحقيق اليت تكون قد
متت.
 .4النصوص القانونية اليت طبقت.
 .3أمساء األعضاء الذين اشرتكوا يف إصدار احلكم''.
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 .5أن يكون احلكم مسببا حمتواي على الدفوع املقدمة وموقعا من طرف رئيس اجمللس القضائي ومقرر اللجنة
وكاتب الضبط ،طبقا للفقرتني  6و  5من املادة  355من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.37
الفرع الثاين :حدود سلطات جملس قضاء اجلزائر
تقرر الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر يف حدود السلطات املخولة هلا أو ابألحرى يف إطار االختصاص
االستثنائي املمنوح هلا قانوان وذلك مبقتضى أحكام قانون املنافسة .فهي غري خمتصة ابلنظر يف دعوى بطالن
التعهدات وااللتزامات وا التفاقات واالشرتاطات التعاقدية املتعلقة ابملمارسات املقيدة للمنافسة املنصوص عليها يف
املواد  32 ،33، 32 ،3،5من األمر رقم  26-26املتعلق ابملنافسة املعدل واملتمم .كما أهنا غري خمتصة أيضا
ابلنظر يف الدعوى اجلزائية اليت هي من اختصاص احملاكم اجلزائية.38
إن للغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ،ابإلضافة لتمتعها ابمتياز فرض التزامات وأوامر وموانع من شأهنا
وضع حد للممارسات املقيدة للمنافسة .فإنه ميكن أن يكون تنفيذ هذه األوامر أو االلتزامات مصحواب بغرامة
هتديدية .فهي بذلك تتمتع بسلطات وصالحيات فعالة مشاهبة لتلك املمنوحة جمللس املنافسة.39
كما جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن لقاضي الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر طلب رأي جملس املنافسة
وذلك وفقا للفقرة األوىل من املادة  60من األمر رقم  6-26املتعلق ابملنافسة املعدل واملتمم 40اليت تنص على ما
يلي:
''ميكن أن تطلب اجلهات القضائية رأي جملس املنافسة فيما خيص معاجلة القضااي املتصلة ابملمارسات
املقيدة للمنافسة مما هو حمدد مبوجب هذا األمر .وال يبدي رأيه إال بعد إجراءات االستماع احلضوري ،إال إذا كان
اجمللس قد درس القضية املعنية''....
إن اهلدف من إقرار هذا اإلجراء هو متكني اجلهة القضائية املختصة ابلنظر يف القضااي املتعلقة ابملمارسات
املقيدة للمنافسة ،من احلصول على رأي سلطة إدارية متخصصة ،وذلك تفاداي ألي تضارب حمتمل يف القضية
حمل النظر فالرأي الذي يعطيه جملس املنافسة كسلطة متخصصة يف جمال املنافسة له أتثري ال يستهان به يف إثبات
املمارسات املتنازع فيها.41
كما يالحظ أن ختويل االختصاص للغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر بدال من جملس الدولة ميثل امتيازا
للمتقاضي ،وذلك ابالستفادة ليس من درجة اثنية من التقاضي ألن احملكمة العليا هي حمكمة قانون ،ولكن من
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رقابة مزدوجة  D’un double contrôleوهو ما يعد كضمانة للمتقاضي أمام هذه اجلهة القضائية.42
ابإلضافة إىل أن إقرار الطعن ابلنقض ضد القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ،هو مبثابة
أكرب ضمان لتوحيد القضااي املتعلقة مبنازعات قرارات جملس املنافسة.43
يف األخري ميكننا أن نستنتج عند تقييم دور قاضي الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر كقاضي عادي ،فإن
هناك من يشري إىل حمدوديته ،وذلك على أساس أنه ال يتمتع بنفس الوسائل والصالحيات املمنوحة جمللس املنافسة
السيما سلطات التحقيق .وما يزيد من حمدودية هذا القاضي هو قيام املشرع اجلزائري من حرمانه من اختصاص
رقابة مشروعية القرارات املتعلقة ابلتجميعات االقتصادية ،وهو االختصاص الذي فضل أن يرتكه لقضاء جملس
الدولة.44
الفرع الثالث :اآلاثر املرتتبة عن الطعن
تعترب قرارات جملس املنافسة واجبة النفاذ وذلك راجع لطابع القمعي الذي تتمتع به هذه القرارات ،وقد
زودها املشرع ابلقوة القانونية حىت يتسىن للمجلس الضبط الفعلي للسوق إزاء اجلرائم اليت تقع داخله ،وإال
أصبحت هذه القرارات جمرد توصيات بسيطة لألطراف املعنية.
 -0تنفيذ قرارات جملس املنافسة:
ابعتبار أن جملس املنافسة سلطة إدارية مستقلة ،تكتسي القرارات الصادرة عنه الطابع اإلداري وتتميز بقرينة
املشروعية مما جيعلها تنفذ فور صدورها ،ويقع تنفيذ هذه القرارات على عاتق األشخاص احملكوم عليهم ابرتكاب
إحدى املمارسات احملظورة كما يكون مباشرة إجراء التنفيذ بتوفر شرطني مها :تبليغ القرارات إىل األطراف املعنية مث
نشره.
أ-تبليغ القرار:
نص املشرع على ضرورة وجوب تبليغ القرارات اليت يتخذها جملس املنافسة إىل األطراف املعنية ابلقضية اليت
فصل فيها ،وذلك عن طريق حمضر قضائي 45وهذا ما جيعل قرارات اجمللس تتمتع مبصداقية وشفافية أكرب.
ب -نشر القرار:
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يتكفل جملس املنافسة بنشر القرارات املتعلقة مبجال املنافسة والصادرة عنه وعن جملس قضاء اجلزائر وعن
احملكمة العليا وجملس الدولة يف النشرة الرمسية للمنافسة ،ابإلضافة إىل إمكانية نشر مستخرجات من قراراته وكل
املعلومات األخرى بواسطة أي وسيلة إعالمية أخرى.46
وحيدد املرسوم التنفيذي رقم  252-33املتضمن تنظيم جملس املنافسة وسريه إنشاء النشرة الرمسية للمنافسة
وحيدد مضموهنا وكذا كيفية إعداد التعليمات واآلراء اليت تنشر يف هذه النشرة.47
 -3وقف تنفيذ قرارات جملس املنافسة:
يرجع وقف تنفيذ قرار جملس املنافسة إىل ظروف ووقائع خطرية تسبب انتقاصا حلقوق املتابعني يف جمال
املصاحل االقتصادية واملالية للمتعاملني االقتصاديني ،وقد أعطى املشرع للقاضي (رئيس جملس قضاء اجلزائر) سلطة
تقديرية واسعة لتقييم هذه الظروف ابالعتماد على معايري موضوعية ملموسة عند الفصل يف وقف تنفيذ التدابري
املؤقتة أو األوامر الصادرة عن جملس املنافسة ،وتصبح سلطة القاضي مقيدة يف منطلقها إذا ما كان الطلب الرامي
إىل وقف التنفيذ موضوعه تدابري اختذها جملس املنافسة مبوجب املادتني  54و 4853يف أجل ال يتجاوز 34
يوما ،49ويتم طلب وقف التنفيذ طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وفقا للمادة  065منه اليت تنص
على ميعاد االستئناف يف أمر وقف التنفيذ أمام جملس الدولة وذلك يف أجل  34يوما من اتريخ التبليغ.
ويف هذا اإلطار يتعني على رئيس جملس قضاء اجلزائر قبل وقف تنفيذ قرارات جملس املنافسة طلب رأي
(استشارة) الوزير املكلف ابلتجارة عندما ال يكون طرفا يف القضية ،واملالحظ أن املشرع مل يوضح طبيعة هذه
االستشارة هل هيا إلزامية أم اختيارية؟ وهل الرأي الصادر من طرف الوزير املكلف ابلتجارة ملزم لرئيس جملس
قضاء اجلزائر األخذ به أم ال؟.50
وعليه نستخلص أن جملس املنافسة يستوجب القيام بعقد جلسة سرية حتضرها األطراف املعنية واملقرر
والوزير املكلف ابلتجارة وذلك بعد انتهاء التحقيق ،والفصل يف القضية بعد اختاذ القرار املناسب بشأن املمارسة
احملظورة املرتكبة من طرف املؤسسة املتورطة ،وهذا القرار ميكن أن يصدر يف شكل تدابري وقائية أو عقوابت مباشرة
نتيجة اإلدانة للمؤسسة املتورطة ،كما أن لألطراف املعنية حق الطعن يف قرارات جملس املنافسة أي كان موضوعها.
يف األخري ترتتب آاثر عن مسألة الطعن يف قرارات جملس املنافسة تتمثل يف تنفيذ هذه القرارات عن طريق
التبليغ والنشر ،كقاعدة عامة تنصب على القرارات اإلدارية لكن هناك استثناء على هذه القاعدة كون أن للجهة
املختصة إمكانية إصدار أمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري بناءا على طلب من طرف األطراف املعنية.
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اخلامة:
أدى عجز الدولة إىل عدم قدرهتا ملواكبة جل التطورات ومستجدات السوق وتسوية النزاعات املتعلقة
ابملنافسة ،إىل إحداث هيئة متخصصة يف جمال املنافسة وتتمثل هاته اهليئة يف جملس املنافسة والذي يعمل بدوره
على مراقبة السوق وضبطه ،كما قد خول هلذا اجمللس جمموعة من االختصاصات والصالحيات كما مت تزويده
مبختلف املهام لتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه.
من بني أهم املهام املوكلة جمللس املنافسة الدور التقريري الذي منح له خبصوص القضااي املتعلقة ابلرتكيز
االقتصادي سواء عن طريق إخطاره من طرف اجلهات احملددة قانوان أو عن طريق املبادرة التلقائية للمجلس،فبعد
إخطار هذا األخري من طرف األشخاص املؤهلة قانوان إبخطاره أو من خالل مبادرته تلقائيا يصدر قرارات وهاته
القرارات قابلة للمراجعة وال تطبق آليا ،فتجسيدا ملبادئ حقوق الدفاع ،ويف مقابل هذه الصالحيات املمنوحة
له،فان املشرع وضع قراراته حتت املراقبة القضائية درءا ألي جتاوز والذي قد يضر ابملصاحل واحلقوق اخلاصة
ابألفراد،كما قد يضر ابملصلحة العامة للدولة ككل،لذلك قد رتب املشرع اجلزائري ضمن النصوص املتعلقة بقانون
املنافسة إمكانية الطعن يف القرارات الصادرة من جملس املنافسة.
اهلوامش:
 1ماتسة المية" ،الرقابة القضائية على أعمال جملس املنافسة" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،فرع القانون العام ،ختصص القانون العام لألعمال ،كلية
احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرمحان مرية جباية ،.2232 ،ص.322
 2برامشي مفتاح" ،الطعون يف قرارات جملس املنافسة واإلشكاالت النامجة عنها" ،جملة القانون ،اجمللد، 25العدد،2230 ،23ص ص .30_35
 3املادة  20و املادة  20فقرة  2من األمر _3 ،26/26األمر رقم  26/26املؤرخ يف  30جويلية  2226املتعلق ابملنافسة،ج ر ،عدد  ،56الصادر
بتاريخ  22جويلية  ،2226املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  ،32-20املؤرخ يف  24يونيو  ،2220ج ر،ع  ،63الصادر بتاريخ  24جوان
.2220
 4برامشي مفتاح ،املرجع السابق ،ص.30
 5برامهي نوال" ،االتفاقيات احملظورة قي قانون املنافسة يف اجلزائر" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية احلقوق ،جامعة
اجلزائر،2225،ص.362
 6حممد ابهي أبو يونس" ،الرقابة القضائية على شرعية اجلزاءات اإلدارية العامة" ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،القاهرة ،2222 ،ص.225
7ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.323
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10ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.326
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 12املادة  36من األمر26،26املتعلق ابملنافسة.
13ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.324
 14حممد ابهي أبو يونس ،املرجع السابق ،ص.224
15

قانون رقم ،25_24مؤرخ يف  20أفريل  ،2224املتعلق ابحملروقات ،ج ر ،عدد ،42صادر يف  30جويلية  ،2224املعدل واملتمم ابألمر رقم

،32_23املؤرخ يف  20جويلية ،2223ج ر ،عدد  ،50الصادر يف  62جويلية .2223
 16بركات جوهرة"نظام املنازعات املتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،2225 ،ص ص.62،66
17ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.320
 18املادة  30فقرة  6من األمر  26/26املتعلق ابملنافسة..
 19توايت حمند الشريف"،قمع االتفاقيات يف قانون املنافسة"،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون،فرع قانون األعمال،كلية احلقوق،جامعة بومرداس،
 ،2223ص .362
 20املادة 36فقرة  3من األمر 26/26املتعلق ابملنافسة.
 21املادة  30من األمر .26 ،26
 22املادة 305و املادة  304من القانون رقم  ،20_20املؤرخ يف  24فرباير  2220املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،ج ر ،ع ،23
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 27املادة  34من األمر  26/26املتعلق ابملنافسة.
 28املادة  30فقرة  2من األمر .26/26
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 32بوضياف عمار "،املرجع السابق ،ص.35
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109

د /بركات عماد الدين

اجمللة الشاملة للحقوق
مارس 2222
 34كحال سلمى" ،جملس املنافسة وضبط النشاط االقتصادي" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،فرع قانون أعمال ،كلية احلقوق و العلوم السياسية،
جامعة أحممد بوقرة بومرداس ،2220 ،ص.222
 35كحال سلمى ،املرجع نفسه ،ص.222
 36املادة  325من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
 37املادة  355فقرة  6و5من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية..
38ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.350
39

خلضاري أعمر" ،إجراءات قمع املمارسات املنافية للمنافسة يف القانونني اجلزائري والفرنسي(دراسة نقدية مقارنة)"،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف

القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية احلقوق ،جامعة تيزي وزو ،2225،ص .350
 40األمر رقم  26/26املتعلق ابملنافسة.
 41خلضاري أعمر ،املرجع السابق ،ص ص.350_350
42ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.350
43توايت حمند الشريف ،املرجع السابق ،ص.363
44ماتسة المية ،املرجع السابق ،ص.342
 45انظر املادة  55من األمر رقم  ،26-26السالف الذكر.
46انظر املادة  50من األمر رقم  ،26-26السالف الذكر.
47انظر املادة  25من املرسوم التنفيذي رقم  ،252- 33املؤرخ يف  32جويلية  ، 2233يتضمن إنشاء النشرة الرمسية للمنافسة وحيدد مضموهنا وكذا
كيفيات إعدادها ،ج ر ج ج ،ع  ،60صادرة يف  36جويلية .2233
48

ليندة قردوح" ،وقف تنفيذ قرارات جملس املنافسة أمام الغرفة التجارية كض مانة استثنائية للمتقاضي" ،جملة الشريعة واالقتصاد ،كلية الشريعة

واالقتصاد ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ع  ،36جوان  ،2230ص .443
49انظر املادتني  36فقرة  26واملادة  30من األمر رقم . 26-26
 50ليندة قردوح ،املرجع السابق ،ص.443

آليات الرقابة القضائية على أعمال جملس املنافسة
110

